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VEC  

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a 

miestneho zisťovania 

        
Dňa 13.11.2020 podala Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska, zastúpená starostom obce  

Františkom Beregszászim,  na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu 

„Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Sokoľany - vodovodné prípojky“,            

na pozemku KN-C parc. č. 123/1, 122, 2508/1, 2488, kat.  územie Sokoľany.  

Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie.  

Predmetná stavba si podľa ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona nevyžaduje vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. 

Členenie stavby na stavebné objekty: 

Na parcele č. 123/1: E 01 – Vodovodná prípojka so šachtou 

Na parcele č. 122: E 11 – Vodovodná prípojka so šachtou 

Obec Haniska, príslušná na konanie podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), určená podľa § 119 ods. 3 listom              

č. OU-KE-OVBP2-2020/045287-002 zo dňa 9.10.2020,  podľa ust. § 61 ods. 1 a 4 stavebného zákona v spojení 

s ust. § 18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

 

o z n a m u j e 

začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a nakoľko sú 

tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona 

upúšťa 

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 7 pracovných dní odo 

dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. 

Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje 

námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, 

predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej 

lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 

záujmov súhlasí. 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť v kancelárii stavebného úradu v Haniske, 

v úradných hodinách (v pondelok), prípadne po dohovore na tel. č. 055/ 6930125, s prihliadnutím na opatrenia 

Úradu verejného zdravotníctva súvisiace s pandémiou Covid-19. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú 

plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

                                                                                             

 

                                                                                          Ing. Miloš Barcal 

                                                                                         starosta obce 



 
Doručí sa - verejnou vyhláškou: 

1. Stavebník: Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Haniska, zastúpená starostom obce  Františkom Beregszászim 

2. Ostatní účastníci konania (t.j vlastníci pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto stavbám iné práva, ak ich 

vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a vlastníci 

susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a 

iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté), sa upovedomujú formou 

verejnej vyhlášky 

3. Projektant: Ing. Michal Voroňák – INTERPROJEKT, Letná 40, 040 01 Košice              

4. Okresný úrad Košice -  okolie, odbor  starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice 

5. RÚVZ, Ipeľská 1, 040 11 Košice 

6. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

7. SPP – distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

 

 

 

Toto oznámenie o začatí stavebného konania má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 

stavebného zákona a musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu obce Haniska 

a Sokoľany a na ich internetovej stránke. 

 

 

Úradná tabuľa 

Dátum vyvesenia:                               Dátum zvesenia:   

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

 

 

Internetová stránka  

Dátum vyvesenia:                              Dátum zvesenia:   

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:  

  

 

 

 

 

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a 

zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú 

zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa. 
 


